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Atlas Copco
Energieterugwinningsystemen



Perslucht is een van de belangrijkste 
nutsvoorzieningen voor de industrie. Het is ook 
een van de grootste energieverbruikers.

Als u kunt besparen op uw persluchtsysteem 
dan heeft dit een aanzienlijke impact op uw 
bedrijfskosten en op het milieu.

Energieterugwinning - Kostenbesparingen
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Perslucht is een van de belangrijkste nutsvoorzieningen 

voor de industrie. Het is ook een van de grootste energie-

verbruikers. Als u kunt besparen op uw persluchtsysteem 

dan heeft dit een aanzienlijke impact op uw bedrijfskosten 

en op het milieu.

De case: een Spaanse zuivelfabriek gebruikt voor 

zijn bedrijfsproces een Atlas Copco compressor- 

installatie, bestaande uit vier oliegesmeerde 

schroefcompressoren (type GA) en twee olievrije 

tandrotorcompressoren (type ZT) en vier pers-

luchtdrogers. Voor zijn thermisch proces heeft de 

zuivelfabriek behoefte aan warm water.

Onze oplossing: een totale energie-optimalisatie 

van de compressorinstallatie. Een Airscan heeft 

alle luchtlekkages opgespoord. De geïnstalleerde 

centrale compressorregelaar (ES) verlaagt het 

hogere drukbereik evenals de vele onbelaste 

draaiuren. Het energieterugwinningssysteem 

van Atlas Copco zorgt voor het warme water dat 

nodig is voor het thermische proces en maakt zo 

een dure warmwatervoorziening overbodig. Deze 

maatregelen zorgen in totaal voor een indruk-

wekkende besparing van 33.000 euro per jaar.

Tot 94 % van de elektrische energie wordt 

omgezet in compressiewarmte. Zonder 

energiereterugwinning gaat deze warmte 

verloren via het koelsysteem en door straling.

zou het niet geweldig zijn als we die warmte konden terugwinnen 
om ze daarna op een kosteneffectieve manier te hergebruiken?

Spaanse zuivelfabriek
bespaart jaarlijks 
33.000 euro 

Energiekosten

Onderhoudskosten Investeringskosten



Warm water teruggewonnen uit uw persluchtsysteem is bruikbaar voor 

sanitaire doeleinden, verwarming van ruimtes of in procestoepassingen. 

Het gebruik van voorverwarmd water voor de boiler of rechtstreeks in 

processen die temperaturen van 70 tot 90 °C vragen, kan leiden tot lagere 

energiekosten, bijvoorbeeld voor aardgas en stookolie.

kenmerken en voordelen

• U vermindert de energiekosten voor uw bedrijfs-

 processen en randapparatuur (ventilatoren, pompen   

 enz.) door gebruik te maken van compressorwarmte

• Atlas Copco’s Energieterugwinningsysteem heeft 

 de kleinste voetafdruk en kan bijgevolg gemakkelijk   

 worden geïnstalleerd. Omdat het systeem volledig   

 voorgemonteerd is, is het eenvoudig aan te sluiten.

•  Plug, play en display: de energiemeter geeft exact  

 aan hoeveel energie wordt bespaard. Bovendien 

 kan deze informatie intern worden gebruikt.

Een ER-S5 aangesloten 

op een Atlas Copco GA200 

compressor die 24/7 werkt, 

bespaart jaarlijks ongeveer  

654 ton CO2. Dit komt

overeen met de CO2

opname van 65 ha bos 

of de aanplanting van 

15.000 nieuwe bomen.

Verlaag het energieverbruik, 
beperk de co2 uitstoot en bespaar.



654
11011

50001

Type GA, GA+ & GA VSD
(nominaal vermogen) Recupereerbare energie

kW hp kW hp

ER-S1

11 15 9 12

15 20 12 16

18 25 14 19

22 30 18 24

30 40 24 32

ER-S2

37 50 30 40

45 60 36 48

55 75 44 59

ER-S3
75 100 60 80

90 120 72 97

ER-S4
110 150 88 118

180 241 144 193

ER-S5
200 268 160 215

315 422 252 388

Een ER-S5 aangesloten 

op een Atlas Copco GA200 

compressor die 24/7 werkt, 

bespaart jaarlijks ongeveer  

654 ton CO2. Dit komt

overeen met de CO2

opname van 65 ha bos 

of de aanplanting van 

15.000 nieuwe bomen.

Technische
gegevens

conform 
iSo11011

Atlas Copco’s AIRscan-evaluatiemethode 

volgt de norm ISO 11011.

ISO 11011 sluit aan op ISO 50001 (een norm 

voor energiebeheersystemen) en vormt een 

nieuwe, wereldwijde norm voor energieaudits 

van persluchtinstallaties.

Voor ISO 11011 kon iedereen energiechecks, 

audits en datalogging van het persluchtverbruik 

uitvoeren. Zonder erkende norm liepen de re-

sultaten en bevindingen natuurlijk sterk uiteen.

Nu is het energieauditproces gestandaardiseerd 

met richtlijnen die niet enkel zijn gericht op de 

beoordeling van persluchtlekken, maar ook 

uitspraken doen over de competenties en de 

methodologieën van de beoordelaar.



www.atlascopco.com/energysavings

Als daadwerkelijke service partner begrijpen wij uw behoefte aan 

betrouwbare en efficiënte persluchtoplossingen van hoge kwaliteit.

Het is onze ambitie, met een verantwoord gebruik van grondstoffen, 

de beschikbaarheid van uw installatie te optimaliseren tegen de 

laagst mogelijke bedrijfskosten. Dat is wat wij verstaan onder 

duurzame productiviteit.
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www.atlascopco.com

ToEgEwijd, duurzaam, producTiEf


